
 
 

 עדכון מצב והנחיות ליישובים בנושא 

 1202 ספטמבר 14 נגיף הקורונה:

 

  תושבים יקרים,

 . חגי תשריתקופת ו, הגלבוענתוני הקורונה בכל רחבי ב העלילנוכח שימו לב לעדכונים 

 

צאי מובו ,14:00עד השעה )ד'( יפעל מחר , 6071122-04מוקד במספר: ה -כיפוריום המועצה במוקד 

כיפור ניתן לפנות במקרים דחופים של סתימות -במהלך יום .ואילך 22:00שעה מההחל  ,)ה'(כיפור -יום

 .050-6926668 :בטלפון ,לקולחי הגלבוע  ,מים וביוב

 

חלק כ ,, יערך מבצע נוסף(חופשת סוכותבסיום )זרה ללימודים לקראת הח -בדיקות מהירות לתלמידים

רכות חלוקה של עהקרוב השבוע במהלך יבצע מד"א בבתיה"ס. מהמאבק לקטיעת שרשרת ההדבקה 

היא אישית חלוקה ה. 3-12בגילאים  ,בגלבועבמערכת החינוך  יםתלמידהעבור כל  ,(אנטיגן) בדיקה מהירה

  יוסף(, לפי הפירוט:-)צומת תל ס'תכל -מרכז הצעיריםתתבצע בוהיא  .לכל משפחה עם הצגת ת.ז

 16:00 - 09:00בשעות:  ,(17.9) יום שישי. 

 21:00 – 10:00 בשעות:(, 19.9) יום ראשון. 

  21:00 – 10:00 , בשעות:(22.9)יום רביעי. 

 21:00 – 10:00 :, בשעות(23.9) יום חמישי. 

 

 חגי תשריוהמשך  ,יום הכיפוריםמהלך שמירה על בריאות המתפללים והקהילה בכללים והנחיות ל

 /אינו יכול לפקוד את בית הכנסת.חום שיעול/מתפלל שלא חש בטוב, לרבות צינון 

 .אם אתם נמנים בקבוצת סיכון, ע"פ משרד הבריאות, מומלץ להימנע מלהגיע לבית הכנסת 

 ,להגיע לבית הכנסת.הימנעו  אם הייתם במגע בימים האחרונים עם מאומת 

 ולאורך כל זמן השהות בבית הכנסת. ,חובה לעטות מסיכה בזמן התפילה 

 להישמע לבקשות גבאי בית הכנסת , ובכל מקרהחובה לשמור מרחק בין המתפללים. 

 .לשמור על בריאות המתפללים ועל קיום התפילות בדרך הבטוחה ביותרזרו ע

 !גמר חתימה טובה

 

 

 



 
 

 הגלבוע, ישובי יב בחיסון השלישיאחוז המתחסנים   

 9.2141. -נכון ל

 

 

וצבע  ,ישובשם ה 
 הנוכחי הרמזור

אחוז )%( 
  המתחסנים

 63% יעל 1

 55% יזרעאל 2

 55% עין חרוד )איחוד( 3

 54% דבורה 4

 53% גבע 5

 53% ()מאוחד עין חרוד 6

 49% און-רם 7

 47% בית השיטה 8

 46% מולדת 9

 44% גן נר 10

 44% רזוןפ 11

 43% אביטל 12

 43% אומן 13

 43% רמת צבי 14

 41% בית אלפא 15

 39% ברק 16

 39% תל יוסף 17

 38% בה-חפצי 18

 38% נורית 19

 36% כפר יחזקאל 20

 34% אדירים 21

 33% גדיש 22

 33% מיטב 23

 33% ניר יפה 24

 32% מלאה 25

 31% מגן שאול 26

 30% גדעונה 27

 30% חבר 28

 18% צנדלה 29

 14% טמרה 30

 14% מוקייבלה 31

 14% נאעורה 32

 12% טייבה  33

 

הבריאות לגבי מצב המתחסנים בחיסון נתוני משרד 
 הגלבוע יביישובהשלישי 

 שטרם  ,16הנתונים לא לוקחים בחשבון את ברי החיסון עד גיל )

 (להתחסן בחיסון השלישיעבר הזמן המאפשר להם 

 משרד הבריאות מעריך כי דעיכה של התגובה החיסונית

בגל  הליקההסכן את מנה השנייה, זמן שחלף מהמב

 !ולהתחסן ההדבקות הנוכחי, ומכאן החשיבות למהר

" :מנת ראש שירותי בריאות הציבור ד"ר שרון אלרעי פרייס

החיסון השלישית מביאה אותנו לרמת הגנה אחרי המנה 

יותר  פי עשרהיש עלייה של  .השנייה, כשהייתה טרייה

מוגנות לאחר המנה השלישית. כמות תופעות הלוואי 

  ."ר גם נתמך מחקריתבדהו ,שמדווחות לנו נמוכה יותר

רק ו ,באוקטובר: הגדרת המחוסן מתעדכנת 1-החל מ

יה, יחודשים ממנת החיסון השנ 6-מי שחלפו פחות מ

 .יהיו זכאים לתו הירוק ,ומי שהתחסן במנה השלישי

הינן חזרה מחו"ל הזכאות לתו ירוק וההקלה בנוגע ל

 7כלומר,  –מהמועד בו המחוסן הגיע למוגנות מיטבית

 .ימים לאחר השלמת החיסון

 

החיסון מגן לא רק על המתחסן אלא גם על הסביבה. 
מהרו להצטרף  -למען בריאותכם ולמען בריאותנו

 !לקהילה המחוסנת בגלבוע

 

)ממוצע רשותי(, מעל  38%מקרא צבעי אחוזי מתחסנים: מעל **

. שלישי. הכוונה למתחסנים ברי חיסון 25%-, ומתחת ל25%

 הנתונים נמסרו לרשות ממשרד הבריאות

 


